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 تعرفه تبلیغات مترو تهران

1140سال   
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 :ویژگی های منحصر بفرد مترو از سایر رسانه های تبلیغاتی

  کیلومتر تونل ریلی 250بزرگترین شبکه حمل و نقل ریلی خاورمیانه با بیش از. 

  حمل و نقل شهر تهران و مسافران ورودی از اقصی نقاط کشور %30بالغ بر سهم. 

  خط در اکثر مناطق تهران و اتصال آن به کالنشهر کرج 7توسعه سریع مترو تا. 

  قطار که در حال افزایش است 193حضور در بزرگترین ناوگان حمل و نقلی متمرکز کشور شامل. 

  مختلف شهر تهران و حضور مخاطبان مختلف در کلیه سطوح اجتماعیایستگاه در نقاط  110توقف در بیش از. 

 اتصال مترو تهران به کلیه پایانه های شهری بویژه فرودگاه امام خمینی، فرودگاه مهرآباد و کالنشهر کرج. 

 کتیبه(.( ای داخل واگن هاتعداد ابزارهای تبلیغی اعم از بدنه قطارها، تابلوهای ایستگاهی، الیت باکس های کنار پله برقی ها، تابلوه 

  که در هیچ رسانه محیطی وجود ندارد.…. واگن های ویژه بانوان و 

 نحوه محاسبه تعرفه تبلیغات مترو تهران

 ها به گریدهای های مترو تهران بر اساس شرایط و وضعیت رفت و آمد و میزان شلوغی ایستگاهایستگاهA+ , A , B , C ت در مترو تهران در های تبلیغافهشده و تعر تقسیم

 باشد.گردد ، که این تعرفه به شرح زیر میها بر اساس گرید آن ایستگاه محاسبه میایستگاه
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 +A گرید های ایستگاه – مترو تبلیغات تعرفه

 توضیحات تعرفه )ریال( موقعیت )نوع سازه( ردیف

 17/1*184و  12/1*180باشد.  ابعاد:  عدد می 1حداقل تعداد اجاره  75,000,000هرعدد  الیت باکس 1

 متر 8متر و  5/4متر،  4متر،  5/2متر،  2ابعاد موجود: عدد می باشد.  1اقل تعداد اجاره حد 23,000,000متری  بنر 2

 10,000,000هرعدد  گیت 3
 بصورت تکی محاسبه و گیت های یک ایستگاه بصورت یکجا واگذار می گردد.

 متفاوت هستند. تعداد گیت های ایستگاه ها

 350.000.000دوطرف ماهانه  بدنه قطار 4
ماه می باشد هزینه اجاره برای قطارهای تهران و کرج یکسان و تفاوت فقط در هزینه  6داقل مدت زمان اجاره ح

 چاپ و نصب می باشد.

 2,640,000هرعدد  کتیبه 5
تبلیغ مشتری اختصاص داده می شود که عدد کتیبه به  2عدد می باشد. در هر واگن  300حداقل تعداد رزرو 

کتیبه درنظر گرفته می شود. تبلیغ در واگن  300قطار برای  21کتیبه در هر قطار است و درمجموعه  14جمعا 
 68*40، 148*18، 100*27، 155*27، 135*27افزایش قیمت خواهد داشت. ابعاد:  %50خانمها 

 عدد می باشد. 1تعداد اجاره حداقل  75,000,000هرعدد  تابلوهای آینه ای 6

 درحال حاضر دستگیره موجود نیست. عدد دستگیره می باشد که بصورت کامل واگذار می شود. 210قیمت برای   دستگیره 7

 شامل دوطرف قطار و کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد. 770,000,000 سوپر ترن 8

 شامل دوطرف قطار و کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد. 880,000,000 کرج-تهرانسوپر ترن  9

 کلیه فضاهای تبلیغاتی یک ایستگاه و باتوجه به ایستگاه محاسبه می گردد.  سوپر استیشن 10
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  A گرید های ایستگاه – مترو تبلیغات تعرفه

 توضیحات تعرفه )ریال( موقعیت )نوع سازه( ردیف

 17/1*184و  12/1*180عدد می باشد.  ابعاد:  1حداقل تعداد اجاره  61,000,000هرعدد  الیت باکس 1

 متر 8متر و  5/4متر،  4متر،  5/2متر،  2ابعاد موجود:  عدد می باشد. 1داقل تعداد اجاره ح 19,000,000متری  بنر 2

 8,000,000هرعدد  گیت 3
تعداد گیت های ایستگاه ها  ردد.محاسبه و گیت های یک ایستگاه بصورت یکجا واگذار می گبصورت تکی 

 متفاوت هستند.

 بدنه قطار 4
دوطرف ماهانه 

350.000.000 
ماه می باشد هزینه اجاره برای قطارهای تهران و کرج یکسان و تفاوت فقط در هزینه  6حداقل مدت زمان اجاره 
 چاپ و نصب می باشد.

 2,640,000هرعدد  کتیبه 5
عدد کتیبه به تبلیغ مشتری اختصاص داده می شود که  2عدد می باشد. در هر واگن  300حداقل تعداد رزرو 

کتیبه درنظر گرفته می شود. تبلیغ در واگن خانمها  300قطار برای  21کتیبه در هر قطار است و درمجموعه  14جمعا 
 68*40، 148*18، 100*27، 155*27، 135*27افزایش قیمت خواهد داشت. ابعاد:  50%

 عدد می باشد. 1حداقل تعداد اجاره  61,000,000هرعدد  تابلوهای آینه ای 6

 درحال حاضر دستگیره موجود نیست. شد که بصورت کامل واگذار می شود.عدد دستگیره می با 210قیمت برای   دستگیره 7

 کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد.شامل دوطرف قطار و  770,000,000 سوپر ترن 8

 شامل دوطرف قطار و کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد. 880,000,000 کرج-سوپر ترن تهران 9

 گردد.کلیه فضاهای تبلیغاتی یک ایستگاه و باتوجه به ایستگاه محاسبه می   سوپر استیشن 10
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 Bگرید  های ایستگاه – مترو تبلیغات تعرفه

 توضیحات تعرفه )ریال( موقعیت )نوع سازه( ردیف

 17/1*184و  12/1*180عدد می باشد.  ابعاد:  1حداقل تعداد اجاره  50,000,000هرعدد  الیت باکس 1

 متر 8متر و  5/4متر،  4متر،  5/2متر،  2ابعاد موجود:  عدد می باشد. 1حداقل تعداد اجاره  14,000,000متری  بنر 2

 6,000,000هرعدد  گیت 3
تعداد گیت های ایستگاه ها  بصورت تکی محاسبه و گیت های یک ایستگاه بصورت یکجا واگذار می گردد.

 متفاوت هستند.

 بدنه قطار 4
دوطرف ماهانه 

350.000.000 
قطارهای تهران و کرج یکسان و تفاوت فقط در هزینه ماه می باشد هزینه اجاره برای  6حداقل مدت زمان اجاره 
 چاپ و نصب می باشد.

 2,640,000هرعدد  کتیبه 5
عدد کتیبه به تبلیغ مشتری اختصاص داده می شود که جمعا  2عدد می باشد. در هر واگن  300حداقل تعداد رزرو 

 %50گرفته می شود. تبلیغ در واگن خانمها کتیبه درنظر  300قطار برای  21کتیبه در هر قطار است و درمجموعه  14
 68*40، 148*18، 100*27، 155*27، 135*27افزایش قیمت خواهد داشت. ابعاد: 

 عدد می باشد. 1حداقل تعداد اجاره  50,000,000هرعدد  تابلوهای آینه ای 6

 در حال حاضر دستگیره موجود نیست   عدد دستگیره می باشد که بصورت کامل واگذار می شود. 210قیمت برای   دستگیره 7

 شامل دوطرف قطار و کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد. 770000000 سوپر ترن 8

 شامل دوطرف قطار و کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد. 880000000 کرج-سوپر ترن تهران 9

 کلیه فضاهای تبلیغاتی یک ایستگاه و باتوجه به ایستگاه محاسبه می گردد.  استیشنسوپر  10
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 C گرید های ایستگاه – مترو تبلیغات تعرفه

 توضیحات تعرفه )ریال( موقعیت )نوع سازه( ردیف

 17/1*184و  12/1*180عدد می باشد.  ابعاد:  1حداقل تعداد اجاره  30,000,000هرعدد  الیت باکس 1

 متر 8متر و  5/4متر،  4متر،  5/2متر،  2ابعاد موجود:  عدد می باشد. 1حداقل تعداد اجاره  9,000,000متری  بنر 2

 3,000,000هرعدد  گیت 3
 بصورت تکی محاسبه و گیت های یک ایستگاه بصورت یکجا واگذار می گردد. 

 تعداد گیت های ایستگاه ها متفاوت هستند.

 بدنه قطار 4
ماهانه دوطرف 

350.000.000 
ماه می باشد هزینه اجاره برای قطارهای تهران و کرج یکسان و تفاوت فقط در هزینه  6حداقل مدت زمان اجاره 
 چاپ و نصب می باشد.

 2,640,000هرعدد  کتیبه 5
عدد کتیبه به تبلیغ مشتری اختصاص داده می شود که  2عدد می باشد. در هر واگن  300حداقل تعداد رزرو 

کتیبه درنظر گرفته می شود. تبلیغ در واگن  300قطار برای  21کتیبه در هر قطار است و درمجموعه  14جمعا 
 68*40، 148*18، 100*27، 155*27، 135*27افزایش قیمت خواهد داشت. ابعاد:  %50خانمها 

 عدد می باشد. 1حداقل تعداد اجاره  30,000,000هرعدد  تابلوهای آینه ای 6

  دستگیره 7
 عدد دستگیره می باشد که بصورت کامل واگذار می شود. 210قیمت برای 

 درحال حاضر دستگیره موجود نیست.

 شامل دوطرف قطار و کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد. 770,000,000 سوپر ترن 8

 و کتیبه ها می باشد. هزینه چاپ بعداز انتخاب قطار محاسبه می گردد. شامل دوطرف قطار 880,000,000 کرج-سوپر ترن تهران 9

 کلیه فضاهای تبلیغاتی یک ایستگاه و باتوجه به ایستگاه محاسبه می گردد.  سوپر استیشن 10
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 +Aگرید  – و تهرانمتر های ایستگاه گریدبندی

 

  

 گرید خط نام ایستگاه ردیف

1_2 امام خمینی 1  A+ 

2_4 تئاتر شهر 2  A+ 

 +A 4 میدان انقالب 3

 +A 7 میدان صنعت 4

1_3 شهید بهشتی 5  A+ 

1_4 دروازه دولت 6  A+ 

2_4 شادمان 7  A+ 

2_4 دروازه شمیران 8  A+ 

 +A 1 تجریش 9

2_5 صادقیه 10  A+ 

3_6 میدان ولیعصر 11  A+ 

 +A 2 ملت 12

خرداد 15 13  1 A+ 

 +A 5 کرج 14

1_7 میدان محمدیه 15  A+ 

 +A 1 میرداماد 16

 +A 1 قیطریه 17

 +A 5 گلشهر 18
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 Aگرید  – و تهرانمتر های ایستگاه گریدبندی

 

 

  

 گرید خط نام ایستگاه ردیف

 A 4 2و  1فرودگاه مهرآباد پایانه  15

 A 4 میدان آزادی 16

 A 7_6 دانشگاه تربیت مدرس 17

 A 2 فرهنگسرا 18

 A 2 تهرانپارس 19

 A 3 راه آهن 20

 A 2_6 امام حسین 21

 A 2 حسن آباد 22

 A 2 سرسبز 23

 A 3 نوبنیاد 24

 A 7 هالل احمر 25

 A 4 شهرک اکباتان 26

 A  امیر کبیر 27

 A  برج میالد 28

 گرید خط نام ایستگاه ردیف

 A 1 شهید صدر 1

 A 1 قلهک 2

 A 7 مولوی 3

 A 1 شریعتی 4

 A 1 شهید مفتح 5

 A 2 بهارستان 6

 A 3 منیریه 7

 A 4 فردوسی 8

 A 1_6 شهدای هفتم تیر 9

 A 1 سعدی 10

 A 2_7 شهید نواب صفوی 11

 A 3 سهروردی 12

 A 1 خیام 13

 A 4 6و  4فرودگاه مهرآباد پایانه  14



 

  +98 21 888 79490 

 info@rozanehmedia.com 

 Rozanehmedia.com 

 Bگرید  – و تهرانمتر های ایستگاه گریدبندی

 

  

 گرید خط نام ایستگاه ردیف

 B 3 شهید قدوسی 1

 B 2 شریفدانشگاه  2

 B 1 شوش 3

 B 4 استاد معین 4

 B 4 دکتر حبیب اهلل 5

 B 1 شهید حقانی 6

 B 4 توحید 7

 B 4 ابن سینا 8

 B 4 شهید کالهدوز 9

 B 5 وردآورد 10

 B 5 ارم سبز 11

 B 7 رودکی 12

 B 7 بسیج 13

 گرید خط نام ایستگاه ردیف

 B 1 جوانمرد قصاب 14

 B 2 دانشگاه علم و صنعت 15

 B 1 طالقانی 16

 B 3 خواجه عبداهلل 17

 B 3 قائم 18

 B 2 دانشگاه امام علی 19

 B 3 میدان هروی 20

 B 3 شهید زین الدین 21

 B 7_3 مهدیه  22

 B 3 عبدل آباد 23

 B 3 آزادگان 24

 B 4 پیروزی 25

 B 3 میدان جهاد 26

 B 4_6 میدان شهدا 27

 گرید خط نام ایستگاه ردیف

 B 2 شهید باقری 28

 B 2 میدان حر 29

 B 3 جانبازان 30

 B 5 گرمدره 31

 B 3 شهید محالتی 32

 B 2 سبالن 33

 B 2 شهید صیاد شیرازی 34

 B 4 نبرد 35

 B 4 نیروهوایی 36

 B 2 طرشت 37

 B 2 شهید مدنی 38

 B 7 بریانک 39

 B 5 چیتگر 40

 B 5 ایران خودرو 41
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 Cگرید  – و تهرانمتر های ایستگاه گریدبندی

 

  
 گرید خط ایستگاهنام  ردیف

 C 7 کمیل 13

 C 1 شهرری 14

 C 3 حسین آباد 15

 C 1 پایانه جنوب 16

 C 4 بیمه 17

 C 1 حرم مطهر 18

 C 1 شهید بخارایی 19

 C 6 بعثت 20

 C 6 دولت آباد 21

 C 3 شهید همت 22

 C 3 نعمت آباد 23

 گرید خط نام ایستگاه ردیف

 C 1 علی آباد 1

 C 1 کهریزک 2

 C 1 شاهد _ باقرشهر 3

 C 1 پاالیشگاه 4

 C 3 جوادیه 5

 C 3 زمزم 6

 C 2 فدک 7

 C 3 شهرک شریعتی 8

 C 5 محمدشهر 9

 C 5 ورزشگاه آزادی 10

 C 5 اتمسفر 11

 C 6 کیانشهر 12
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 شرکت روزنه ارتباط


